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rkp. 

Diplomant si zvolil jako téma svojí práce problematiku, která je sice jedním z velkých témat 

portugalské historiografie, česká odborná obec jí ovšem věnovala zcela okrajovou pozornost a 

to ještě jen v kontextu portugalské expanze především v patnáctém stoleti. Staněk tento fakt 

v úvodu konstatuje, přičemž zdůrazňuje svůj zájem vycházet především z vydaných 

portugalských pramenů. Shromáždil též úctyhodnou bibliografii, převážně portugalského 

povůdu. Nechybí však ani práce jedné z největších autorit na problematiku portugalské 

koloniální říše a proces jejího vzniku Ch. R. Boxera či oněch několik málo česky psaných 

prací, hlavně J. Klímy, ale také S. Binkové a J. Polišenského s I. Bartečkem. Vzhledem 

k vztahovosti problematiky je možná škoda, že nemohl využít více arabské literatury, aby 

konfrontoval portugalskou prezenzaci událostí také pohledem druhé strany. 

Tento stín se ovšem objevuje také v pasážích, kde diplomant jinak věcně a zasvěceně 

rozebírá problém zmizení krále Sebastiana, sebastianismus a vstup Filipa II na portugalský 

dvůr. Mluví o Filipovi jako o "nejvlivnějším a nejbohatším z uchazečů" (str. 115) a 

zdůrazňuje jeho vojenské řešení nástupnictví. Nezmiňuje přitom důležitý "pro španělský" fakt, 

Filip byl synem portugalské princezny a mohl své nároky opírat o tuto důležitou skutečnost, 

která mu zajištovala v Portugalsku jisté sympatie. Nelze zpochybňovat přirozeně opozici části 

portugalské společnosti proti Filipovi. Roli zde jistě hrály letité obezřetné vztahy obou 

pyrenejských států i obavy z Filipových autokratických způsosbů vlády. Na druhé straně 

ovšem existovaly v Portugalsku i prošpanělské síly a vysvětlovat Filipův úspěch pouze 

vpádem třicetitisícové armády a vítězstvím v bitvě s druhým vážným predendentem na 

portugalských trůn levobočkem krále Manuela tedy asi nelze. 

Staněk zachovává při svém výkladu chronologický pořádek a sleduje portugalskou expanzi 

v Maroku od Ceuty až po druhou polovinu 18. století. Nepřekvapuje přitom, že se obsáhle 



věnuje právě významu úspěchu u Ceuty a na druhé strabně neúspěchu u Tangeru, který svým 

zpi'lsobem předznamenává výsledky portugalské angažovanosti v této části Afriky. 

Diplomant odevzdává text, který překračuje požadavky kladené na práci diplomní. Opírá se 

především o vydané prameny, názory prezentované v klasické sekundární literatuře nepřijímá 

automaticky a bez kritického hodnocení. Jeho závěry jsou uměřené, možná někdy až příliš, a 

přesvědčivé. 

Ona přílišná střízlivost v závěrech se projevuje v kratičké zmínce o obsazení Ceuty v roce 

1415. Nebylo totiž jenom počátkem portugalské expanze, jistě jí také bylo a Staněk to 

oprávněně tvrdí, ale zároveI1mělo také širší význam, znamenalo počátek nového vztahu 

Evropy k jiným částem světa. Naprosto pak lze souhlasit s posledními větami StaI1kova 

závěru: "Portugalská severoafrická expanze zkrátka nesmí být nahlížena příliš zjednodušeně a 

černobíle, poněvadž bychom se tím dopustili zkreslování historických faktů ... nesmí 

překvapit její rozpačitý konec, neboť Portugalsci zde od počátku 16. století čelili jednotnému 

a sebevědomíému národu, který se evropskému hegemonovi jako celkek podrobil až v roce 

1912, kdy uznal francouzský preotektorát." (str. 150) Mám sice na tomto místě jistou 

pochybu, zda je úplně namístě použít v tomto kontextu slovo "národ", vzhledem ke kvalitě 

práce však navrhuji hodnotit ji stupněm "výbo ně". 

V Praze, 4.9.2009. Prof. 


